
لل ليس يعني الشعر له يسهل : وما قال  لء عليههه صههعب هههو بل سه إنشهها
لا عليه وصعب ... الشههعر أنشههد إذا والسههل م الصههل ة عليه هو يعني إنشاد
لا ينشده أو بالشههعر عنايههة لههه ليههس لنههه المعههروف الوزن غير على أحيان
لا )) ينبغغغي (( ما هنهها نفسر أن الولى ولكن ينشد فل بنفسه أما تحفظ

(( مغغا القههرآن فههي جاءت كلما لنها به يليق ول له يصلح ول يمكن ما أي
: تعههالى قهوله فههي كمها المتنهاع غايهة الممتنههع بها المراد ) فإن) ينبغي
مما مو غغي ((  مب نن غن مي مم نح رر نن غلرل مذ مأ غخغغ رت دد ا مي ملغغ معنههى ليههس]^92)[مريههم:) مو
غايههة مسههتحيل لكنههه يمكههن ولكههن طيههب مهها أنههه ) يعني) ينبغي (( ما

سس (( ل:  قوله مثل الستحالة نم رش غغي  ال مب نن مها مي نن مل مك مأ غر ند مر ست ممغغ مق نل ))  ا
يتعلههق مما العادات حسب وهذا القمر تسبق أن مستحيل شيء هذا فإن

الصههل ة عليههه بههه يليههق ول يمكههن مهها ) أي) لغغه ينبغي (( وما بالشيء
لا يكههون أن والسل م ر إل هو (( إن شههاعر ) قههال) مغبين وقغرآن ذك
) هنهها) (( إن أن " فأفادنهها ذكغغر إل بغغه أتغغى  الذي : " ليس المؤلف

: معههان لعههد ة تههأتي الهمههز ة ) مقصههور ة) (( إن ذكر إل هو ما يعني نافية
. فهد الول ، علينا مرت قد كانت وإن الن نستذكرها

...:  الطالب
لا وعلمتها هنا كما نافية : نعم الشيخ والثانية طيب ، إل بعدها يأتي أن غالب

.
...:  الطالب
. بندر يا وتأتي طيب تنجح تذاكر إن مثل : شرطية الشيخ

...:  الطالب
. عادل يا : نعم الشيخ

...:  الطالب
. مثل : زائد ة الشيخ

...:  الطالب
. البيت هات ، إن : ما الشيخ

...:  الطالب
. نعم : أي الشيخ

...:  الطالب
  الخزف أنتم ولكن  صريف ول ذهب:  الشيخ

"  الخغغزف أنتغغم ولكغغن صغغريف ول ذهب أنتم إن غد انة بني"  
. ثل ث هذه طيب

...:  الطالب
. مثل الثقيلة من : مخففة الشيخ

...:  الطالب
 ؟ : إيش الشيخ

...:  الطالب
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 ) ،) لساحر ان هذ ان (( إن : طيب الشيخ
 المعادن" كر ام كان مالك " وإن

نعم " انتظر : " عظة ) قال) مبين وقرآن ذكر إل هو (( إن ، طيب 
.

...:  الطالب
...:  الشيخ

...:  الطالب
ممهها أحسههن ، الشههيء هههذا قلبه في يكون كونه لنه شك في : ما الشيخ
. ذلك أشبه وما الدنيا محبة قلبه في يكون

...:  الطالب
عنههده كههان إن ، قصههد عنههده كههان إذا إل الجر في أشك أنا : والله الشيخ
. القربة به قصد هل لكن المر لهذا قاصد الحقيقة في لكنه قصد

...:  الطالب
التقههرب وهههو العمههل يقصههد القربة له يحصل النسان أن : معلو م الشيخ

لنههه لسههانه علههى يجري شيء أو التقرب يقصد إنه هل لكن ، به الله إلى
. قبل من ذهنه في اللي هذا

...:  الطالب
ننكسه عندي ، عندي : اللي الشيخ مههن بالتشديد قراء ة وفي ) قال) (( ن

مهها المصههحف فههي القراءات نراجع الن قراءتين عندنا... نراجع التنكيس
،الجمل عندك

ككس ابلغ... من وهو...:  الطالب ن
ككسه:  الشيخ ككس ) من) (( نن ننكسه ن عنههدنا اللههي ذكههر مهها ) هههو) (( ن
ننكسه الثالثة . أول  أعده... ، ) اليخير) (( ن

ابلغ وهو التنكيس من : وقرأ... ننكسه الطالب
ككسه : ل الشيخ . إي قبله ،  قبله... قال قبله اللي ل ) ،) (( نن

...:  الطالب
ننكسه ... ، ضبطها : ول الشيخ . ) نعم) (( ن

...:  الطالب
ننكسه:  الشيخ من  )) (. (

...:  الطالب
سكسه:  الشيخ نن من . الضم هذا... ) هذا) (( 

...:  الطالب
القههراءات فيههه الههذي المصههحف عنههدكم هو  ما... بعدين : نشوف الشيخ

. نعم
...:  الطالب
كههثرت وإذا شههيء بكههل يمههوه المبطل تعرف أنت حال كل : على الشيخ

ليهس ههذا أن يفهمهون فههم المهر ينقلهب فقد والقول والكل م الدعايات
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لل يقول قد لكن... أشهبه ومها جديههد وجههه علهى جديههد ة هذه أشياء هذا مث
. المر يشتبه حتى لدعايتهم ويروجون ذلك

...:  الطالب
. : نعم الشيخ

...:  الطالب
تهأتي أن تسهتطيع مها ولههذا الترويهج بهاب مهن ههذا نقول إنا ، : ل الشيخ

لا شعرنا مثل على السابقين للشعراء واحد ة بقصيد ة . أبد
مما مو سه ((  منا نم ررل مر مع نع كش مما  ال غغي مو مب نن سه مي نن مل مو غإ رل سه رر غإ نك رن غذ نرآ سق رن مو غبيغغ سم

 ؟  إيش))
مما  مو سه ((  منا نم ررل مر مع نع كش مما  ال غغي مو مب نن سه مي لا علمنا ما ) يعني) مل صلى محمد

أن يمكههن ول يصههح ل ) أي) لغغه ينبغغغي (( وما الشعر وسلم عليه الله
لا يههوجب الشعر تعلمه لن الشعر يتعلم فههي كمهها المبطليههن مههن احتجاجهه
: تعالى قوله

مما  مو مت ((  نن سرلو ا سك نت نن مت غه غمغ غرلغغ نب نن مق بب غمغغ متغا سه مول غك ططغغ سخ مك مت غنغغ غمي مي دذ ا غب غإ
مب متا نر من ل سرلو غط نب سم نل الشههعر وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي تعلم  فلو))  ا

: إن لقههالوا يكتههب كان لو أنه كما تعلمه مما شعر القرآن هذا : إن لقالوا
مغغبين وقغغرآن ذكر إل هو (( إن:  تعالى الله قال كتبه مما شيء هذا

:  وهي معان لعد ة تأتي إن أن وبينا الجملة هذه على وقفنا ) أظن)
...:  الطالب
الكلمهة فهي المتعهدد ة المعهاني يعيهن والهذي طيهب الثقيلهة : من الشيخ

يعينهها متعهدد ة معهان ذات كلمة كل في قاعد ة وهذه السياق هو الواحد ة
(( إل علمنههاه الههذي هو ما ) أي) هو (( إن:  قال الحال وقرينة السياق

المصههدر علههى يعههود ) ضمير) هو (( إن:  ) فقوله) مبين وقرآن ذكر
لا مصدر الضمير مرجع ) وكون) (( عرلمنا من المفهو م الفعل من معلوم
سلو ا ((:  تعالى قوله إلى تر ألم يستغرب ل أمر السابق غد نع مو  ا سب سهغغ مر نقغغ مأ

مو ى نقغغ رت كلمههة مههن المفهههو م العههدل ) أي) (( هغغو]^8)[المائههد ة:) غلرل
)) هغغو إن لغغه ينبغغغي وما  الشعر عرلمناه (( وما ) فهنا) ((  اعدلو ا

ذكر إل علمناه الذي ما ) أي) مبين وقرآن ذكر (( إل علمناه الذي أي
" يعنههي عظغغة: "  المؤلههف ) قههال) ذكغغر (( إل:  قههوله مههبين وقههرآن
القههرآن بهههذا يتههذكر الههذي ؟ يتذكر الذي ومن تذكر من بها يتذكر موعظة

رن:  قوله في تعالى الله بينه غإ مك غفي ((  غل مر ى مذ نك غذ نن مل مم من غل سه مكا رب مل نرلغغ مق
نو مقغى مأ نل مع مأ نم رسغ مو  ال سهغ رد مو غهي السههتعداد باعتبههار وهههذا]^37)[ق:) مشغ

يتعظههون المتقيههن كل أن على يدل ما أيخرى آية في تعالى وقال والقبول
ففههي ، السههلوك حيث من به يتعظون للذين بيان فيه فيكون القرآن بهذا

، التذكر في والستعداد القبول حيث من به يتعظون للذين بيان ق سور ة
أشبه وما والتقوى باليمان بالقرآن التذكر تربط التي اليخرى اليات وفي
ازداد وكلمهها والعمههل السههلوك حيههث مههن بههه يتعههظ مههن علههى دليل ذلك
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لل النسان لا ازداد بالقرآن عم الله رحمه المؤلف ذكره الذي وهذا به تذكر
يتضههمن القههرآن به وصف الذي الذكر لن معاني أحد هو الذكر معنى في

: معاني عد ة
 به والتذكر العظة ؟ إيش وهو المؤلف ذكره ما الول المعنى 
؟ ذلههك كيف الذكر أنواع أشرف وهو الله به يذكر ذكر أنه الثاني المعنى 

اللهه كل م أنهه تشعر وأنت تتلوه ما فبمجرد وجل عز الله كل م القرآن لن
هههي أيخبههار علههى يشههتمل القههرآن ولن وجههل عز الله عظمة تذكر سوف
أحسههن هههي قصههص علههى يشههتمل ولنههه للقلههوب وأنفعها اليخبار أصدق

يخههبير حكيههم لههدن مهن أحكهها م على يشتمل ولنه وأتمها وأجملها القصص
الله أوصاف على يشتمل ولنه العباد بمصالح وأقومها الحكا م أعدل هي

فههي هههذا كههل الوصاف وأشرف السماء أفضل هي التي وأسمائه تعالى
هههذه كههل علههى يشههتمل لنههه وجل عز لله ذكر نفسه فالقرآن ذكر الواقع

 كتابه في تعالى الله بينها التي المعاني
لقههوله بهه ويعمههل به يقو م لمن وشرف رفعة : أنه للذكر الثالث المعنى 

سه:  تعالى رن غإ مو رر ((  نك غذ مك مل مك مل غم نو مق غل مف مو نو مسغغ من مو سلو مأ نسغغ )[الزيخههرف:) ست
اليههة فههي كمهها القههرآن في موجود والشرف الرفعة بمعنى والذكر]^44

ذكر ) أي) ذكرك لك (( ورفعنا:  تعالى قوله في وكما الن تلوتها التي
والتعظيم. والتبجيل بالشرف

ذكههر هههو الههذي والههذكر الموعظة هو الذي التذكر هنا الذكر معنى فصار 
: والثههالث منههه شيء إلى أشرنا ثم القرآن عليه يشتمل بما وجل عز الله

والسههياد ة الشههرف لههه فههإنه القههرآن بهههذا تمسك أن شك ل لنه الشرف
إذا وأنتههم القههرآن بهههذا تمسههكوا أن أحثكههم فإني ولهذا الخلق جميع على

لل عقيههد ة به تمسكتم لا عم أنكههم تظنههوا ول لكههم العاقبههة فسههتكون وهههدي
النهاس ينجهذب أن  يسهتلز م بهالقرآن الهتداء فإن قليلين كنتم لو قليلون

الا يكهثر حهتى به للمهتدي لا شهيئ تتسههع ثههم اليهم فههي تلقيهه كههالحجر فشههيئ
تمسههك إذا النسان أن المهم أن فالحاصل كله الماء يشمل حتى الدائر ة

علههى والظهههور والسههياد ة الشههرف لههه يكون فسوف الكريم القرآن بهذا
 الخلق جميع
نن ((:  قههال مو غإ رل سه رر غإ نكغغ رن غذ نرآ سقغغ رن مو غبيغغ أن ) يحتمههل) (( قغغرآن )) سم

مثههل مصههدر قههرآن لن فاعههل بمعنههى يكههون وأن مفعههول بمعنههى يكههون
اسههم بمعنى يأتي والمصدر ، ذلك أشبه وما والنكران والغفران الشكران

أما ومقروء قارئ فالقرآن هذا وعلى المفعول اسم بمعنى ويأتي الفاعل
لا كونه ن فلنهه قارئه واليخلق للحكها م جهامع فههو الجمهع يعنهي القهرء م

: تعههالى اللههه قههال كمهها قبلههه السههابقة الكتههب فههي الموجههود ة والداب
منا نل مز مأن مو مك ((  ني مل مب غإ متا غك نل كق  ا مح نل دقا غبا كد مص مما سم من غل ني غه مب ني مد من مي غب غمغغ متغغا غك نل  ا
دنا غم ني مه سم غه مو ني مرل لا جامع هو]^48)[المائد ة:) مع أمههور بههه تقههو م مهها لكل أيض

لا هو ، اليخر ة وأمور الدنيا بمعنهى والقههراء ة يتلهى لنه متلو أي مقروء أيض
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لا التلو ة واسههم الفاعههل اسههم بمعنههى مصههدر : إنههه ) نقول) (( قرآن إذ
. نعم ؟ فعلن وزن على المصدر إتيان أعني نظير له وهل ، المفعول
...:  الطالب
هههذا أشههبه ومهها ونكههران وشههكران الغفران قلنا نظير له نعم : إي الشيخ
للحكغغام مظهغغر: "  اللههه رحمه المؤلف ) قال) (( مبين:  قال طيب

لا لنهها سبق وقد أظهر بمعنى أبان من ) هنا) (( مبين" فه وغيرها مههرار
لا ويكون لزما يكون أبان أن لا يكون ، متعدي في كثير وهو ظهر بمعنى لزم

نن ((:  مثههل القههرآن غإ سنو ا مو نن مكغغا سل غمغغ نبغغ غفغغي مق بل مل بن مضغغال غبيغغ )[آل) سم
أي أظهههر بمعنههى أبههان مههن مههبين وتههأتي ظههاهر بيههن أي]^164عمران:
 الية هذه في كما المتعدي

وغيههر للحكهها م مظهههر ؟ مظهههر هههو شههيء لي مظهههر ) أي) (( مغغبين
منا ((:  تعههالى اللههه قال كما الحكا م نل رز من مك مو نيغغ مرل مب مع متغغا غك نل دنغغا  ا ميا نب كل غت سكغغ غل
بء ني فههي وجههد إل إليههه النههاس يحتههاج شههيء مههن فمهها]^89)[النحل:) مش
فههي وجههوده لكههن القههرآن في موجود إليه الناس يحتاج شيء كل القرآن
وجههه علههى أو ظههاهر وجههه علههى أو صههريح وجه على يكون أن إما القرآن
اللههزو م وجههه علههى أو والعمههو م الشههمول وجههه علههى أو والشار ة اليماء
وتههار ة المسههألة علههى الدليل يذكر تار ة شيء لكل مبين القرآن أن المهم
لل المسألة على الدليل إلى التوجيه يذكر توجههد ل كههثير ة مسههائل في فمث
الصهلوات فهي الركعهات كعهدد السهل م أحكها م أهم من وهي القرآن في

مها القههرآن فهي لكههن ههذا أشهبه ومها فيها يجب وما الزكا ة أنصبة وتقدير
مما ((:  تعههالى قوله مثل إليها يشير سم مو سك متغغا سل آ سسغغو رر سه  ال سذو سخغغ ممغغا مف مو

نم سك مها سه من نن سهو ا مع مت نن السههنة إلههى وجهتههها إذا اليههة هههذه]^7)[الحشر:) مفا
لا والسههنة الكتههاب يعههدو ل كلههه وشههرعنا السههنة جميع شملت فههالقرآن إذ

لا هههو وغيرههها الحكهها م ) في) (( مبين:  قال ولهذا شيء لكل مبين أيضهه
النبيههاء كقصههص مصلحة بيانها في يكون التي الحواد ث من سبق ما لكل

ممهها سههبق ما كل ، ذلك وغير بالرسل المكذبين وقصص الولياء وقصص
حاجههة ل فإنه مصلحة فيه لنا ليس ما أما مذكور فهو لنا مصلحة ذكره في
لل يذكر لم الذي الشيء هذا يكون وقد ذكره إلى النههاس عقول إلى موكو

كههانت سههواء الطبيعيههة المور ، الشياء طبائع من كثير في كما وتجاربهم
لمههاذا يبينها ولم يفصلها لم القرآن أن نجد ذلك غير أو جيولوجية أو فلكية

وينظههرون يطلبونههها النههاس أن في تكمن فائدتها ، فائد ة فيها ليس لنه ؟
يدركوها. حتى ويتحركون الله آيات في

دوران كمسههألة النههاس بعض فيها يتنازع التي المسائل بعض تجد ولهذا 
لو موجود ة هي ما ؟ صريح وجه على القرآن في موجود ة هي هل الرض

لا اعتقاده علينا يتعين مما هذا كان لا أو إثبات يههبينه وجههل عههز اللههه لكههان نفي
لا لا بيان صريح وجه على فيها العتقاد من لنا لبد التي المور بين كما واضح
لا مههن وغيرههها المعادن من الرض في ما استخراج للناس موكولة هذه إذ
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لا إل عليها يطلع لم التي العظيمة المصالح لا هههذا أيخير فههي يههذكر لههم أيضهه
التفصيل وجه على يذكر لم لكنه إليها إشار ة القرآن في كان وإن القرآن

غفي:  تعههالى اللههه قال بل مو غض ((  نر ل
م رع  ا مطغغ رت غق مر ا غو مجغغا مت )[الرعههد:) سم

لم القطع مليين إنها تقول لو التكثير جموع الجمع للصيغ هذه وقطع]^4
ما وكل وذواتها منافعها في تختلف أنها لول القطعة هذه دللتها عن يخرج
)) (( قطع:  الله قال ما بها يتعلق

لل الية هذه في متباينة هي ) بل) (( متجاور ات  تقههول أن تسههتطيع مث
أنههها بيههن لنههه الرض مههن المعههادن ؟ إيش استخراج إلى أرشدنا الله إن

تعلههم مهها كثير ة أشياء في فقط هذا التراب فوق اللي القطع هي ما قطع
مههبين القههرآن أن المهم الن علمها ظهر وربما المستقبل في تعلم وربما
 شيء لكل مبين ؟ إيش
ظهههر إل ثانيههة مههر ة التههدبر تعيد ل أيخرى بعد مر ة القرآن تدبرت إذا وأنت

لا معنى لك لكههن القههرآن بمعههاني يحيط أن لحد يمكن ول الول غير جديد
لا النسان تدبره كلما لا الحق طالب كههثير ة لمعالم يهتدي فإنه للصواب مريد

رسههول إليكههم عهههد هل عنه تعالى الله رضي  علي بن أبي طالب سئل ،
مههن الههوقت ذلههك فههي يروج كان لنه ؟ بشيء وسلم عليه الله صلى الله

عهههد وسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي بهأن يروجهون والشههيعة  علههيوقت
إليكغغم عهغغد هل(  فسههئل عنه الله رضي أبي طالب بن لعلي بالخلفة
أو الخلفههة مههن ) يعني ؟ بشيء وسرلم عرليه  الرله صرلى  الرله رسول

 النسغغمة برأ و الذي " ل:  فقههال النههاس عههن كتمههها الههتي العلو م من
دا إل  الحبة وفرلق ومغغا كتغغابه فغي شاء من تعالى  الرله يؤتيه فهم

وفكغغاك  العقغغل  الصغغحيفة هذه في و الذي ،  الصحيفة هذه في
يههؤتيه فهمهها إل الول كلمه " الشاهد بكافر مسرلم يقتل وأل  السير

لا الناس فيه يختلف الفهم هذا ، كتابه في شاء من تعالى الله لا ايختلف كهثير
لا لا ، جد محههدود ة فوائد منها يستخرج آية على يتكلم العلماء بعض ترى جد

لا منههها يستخرج عليها يتكلم آيخر وترى معدود ة بالنسههبة مضههاعفة أضههعاف
وبصههيرته وفهمههه النسههان اسههتعداد بحسب ذلك كل الول استخرجه لما

لا النسههان ازداد وكلمهها من بههالقرآن هههدى ازداد وتقههوى إيمانهه غذي رلغغ مو ا  ))
نو ا مد مت نه نم  ا سه مد دد ى مز ا نم سه سه متا نم موآ سه نقو ا ]^17)[محمد:) مت

مر:  وجل عز قال  غذ نن سي غل فالضههمير ) باليههاء) (( لينذر والتههاء ) باليههاء) (( 
الرسههول علههى يعههود ) الضمير) (( لتنذر القرآن على ؟ إيش على يعود
به " لتنذر : " به المؤلف قدر التاء قراء ة على لكن وسلم عليه الله صلى
وهههي الثانية القراء ة على تعود به " كلمة به و التاء بالياء: "  قال ولهذا

أن ولشهك التقهدير ههذا إلهى تحتهاج فل الولهى القهراء ة ) أمها) (( تنذر
فيههه فالقرآن به منذر وسلم عليه الله صلى النبي وأن منذر نفسه القرآن

فيههه أن كمهها النههذار هو وهذا الوعيد هذا يستحق لمن أوصاف وفيه وعيد
لا لا بشار ة أيض بشههار ة فيههه فههالقرآن التبشههير هههو وهذا للمبشرين وأوصاف
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بههه ويخههوف به وأنذر بالقرآن جاء وسلم عليه الله صلى والنبي إنذار وفيه
نن(( به ورغب مم من   ييا مكا بغغه يخغغاطب مغغا يعقل: "  المؤلف ) قال) مح
دا كان (( من"   المؤمنون وهم الحيهها ة هنهها بالحيهها ة المههراد ) هل) حي

؟ الجسههم حيا ة هي التي الحسية الحيا ة أو القلب حيا ة هي التي المعنوية
كغغان (( من:  الله رحمه ابن كثير قال ولهذا المرين يشمل أنه الظاهر

دا لا كههان مههن " يعنههي  الرض وجه عرلى) " ) حي ل ة حيهه لن جسههمية حيهها
فهههو الخلههق لجميههع عامههة رسههالة وسههلم عليه الله صلى الرسول رسالة

لا كان من ينذر لا كههان من أو حي كل ينذر يعني حي يعنههي معنويههة حيهها ة حيهه
عكسههه ؟ مههن وعكسه ويؤمن ويتبصر يعقل من به يراد حيث القلب حيا ة

إنههذاره يمكههن فل الجسههم ميههت أمهها القلههب وميههت الجسههم ميت الميت
وأمها يعلهم أن ول يفههم أن يمكهن ول الجهزاء دار إلهى انتقل لنه بالقرآن

ول النههور إليههه يصههل فل بالله والعياذ قلبه على طبع قد فلنه القلب ميت
 الحق إليه يصل

رق(( غح مي مو سل   نو مق نل مرلى(( ) العذاب)  ا مع من   غري غف مكغغا نل ل كههالميتين  وهههم))  ا
دا كغغان مغغن (( لينذر:  قههال هنهها به يخاطبون ما يعقلون ) فينتفههع) حيغغ
 القغغول (( ويحغغق ، بالواجبات ويأتي المحرمات ويتجنب ويتعظ بالنذار

لا كان من على القول ويحق يقال أن أتوقع ؟ يقال أن تتوقع ) ماذا) أو ميت
ذكههر إلههى هههذا عن عدل لكن نعم المقابلة مقتضى هذا لن الموات على

ذكر عن العدول ) وفائد ة)  الكافرين عرلى  القول (( ويحق الكافرين
:  أمران لفظه في المقابل

ينتفههع أن يمكههن ل الكههافر وأن الكههافر بههالميت المههراد : أن الول المههر
. بالقرآن
بههه انتفههع ومن كافر فهو بالقرآن ينتفع لم من أن على : التسجيل والثاني

فهههي معصههية كل ولهذا الكفر يخصال من يخصلة ففيه آيخر دون شيء في
عههز اللههه عههدل فلهذا كثير ة وتكون قليلة تكون قد لكنها الكفر يخصال من

) دون)  الكغغافرين عرلغغى  القغغول (( ويحق:  قههوله إلى هذا عن وجل
: قال بل الميتين على القول : ويحق قوله

فهي كههثير وهههو المثلههة هههذه من يعني هذا ) ومن)  الكافرين (( عرلى 
سه:  وتعههالى سههبحانه قههوله القههرآن ررلغغ مو ال غضغغي ((  نق كق مي مح نل من غبغغا غذي رلغغ مو ا
من سعو ند نن مي غه غم غن من ل سدو سضو نق بء مي ني مش يقضون ل يقل لم]^20)[غافر:) غب
وغيههر الباطههل ) ليشههمل) بشغغيء يقضغغون (( ل:  قههال بههل بالباطههل

لا قضاء لهم ليس يعني الباطل يقضون فل مملوكون مربوبون لنهم إطلق
:   وجل عز قال ) ثم)  الكافرين عرلى  القول (( ويحق بشيء

نم مل مو مأ نو ا ((  مر رنا مي منا مأ نق مرل نم مخ سه رما مل نت غم مرل غم منا مع غدي ني دما مأ معا نن آيخههره ) إلههى) مأ
ديخههل كلمهها لنههه للتقريههر ؟ ليههش هنهها ) السههتفها م) يغغرو ا (( أولغغم
لا النفي أدا ة كانت سواء للتقرير فهو نفي على الستفها م أو لههم مثل حرف

لل عطهف حهرف والهواو للتقريهر هنها السهتفها م أن المههم ليهس مثل فع
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والههواو الهمز ة بين مقدر عليه المعطوف أن أو سبق ما عليه والمعطوف
 السياق يقتضيه ما بحسب

العلههم برؤيههة هنهها الرؤيههة " ففسههر " يعرلمو ا:  ) قههال) (( يرو ا:  يقول
ن التقريهر فهي أقهوى البصهر ورؤية البصر رؤية هنا بها يراد أن وممكن م

رؤية لكن بهذا أعلم ما ويقول النسان ينكر قد العلم رؤية لن العلم رؤية
أن ؟ إيههش أن يمكنههه ل مثل البههل يشههوف أمههامه الشههيء كان إذا البصر
الشههياء هههذه يخلههق الله أن فباعتبار وهذا لهذا محتملة أنها والحقيقة ينكر

: تعههالى قههال كمهها الشههياء هههذه يخلههق نشهد لم لننا علم رؤية أنها لشك
مما نم ((  سه ست ند مه نش مق مأ نرلغ غت مخ مو ا مم رسغ غض  ال نر ل

م مق مول مو ا نرلغ نم مخ غه غس سف )) مأن
يمكههن ول ويعلههم يشاهد لنها بصر رؤية المخلوق وباعتبار]^51[الكهف:

عرليها  الد اخرلة و الو او لرلتقرير و الستفهام: "  المؤلف قال إنكاره
يعنههي ؟ مديخولههة ول دايخلههة الواو هل الن عليها الدايخلة " الواو لرلعطف

الصههبي ، شهيئين لهه ذكهرت إذا الذي الصبي مثل تكونوا ل علم عن قولوا
لا اليخير يأيخذ الشيئين له ذكرت إذا بههاليخير أيخذ العبار ة عليه تقلب لو دائم

 ؟ دايخلة ول مديخولة الواو هل فالن الولى العبار ة في الول هو الذي
...دايخلة : مديخولة الطالب
 ؟ مديخولة وإل عليها الدايخلة الواو ؟ للعقل عليه الدايخلة : والواو الشيخ

...:  الطالب
ب ؟ اللحق ول السابق هو هل الدايخل هو : ما الشيخ

. : اللحق الطالب
ابق هو الشيء على الدايخل ، شك ل السابق إيخوان : يا الشيخ لل الس فمث

ول الواو على الهمز ة : ديخلت تقول أن والواو الهمز ة عندنا الواو جاك إذا
 ؟ الهمز ة على الواو ديخلت

...:  الطالب
إذا الههواو علههى الهمههز ة : ديخلههت نقههول لكن هكذا يقول : المؤلف الشيخ
يقههو م على ديخلت سوف ول سوف على ديخل يقو م هل يقو م سوف قلت

: " والههواو يقههول والمؤلههف الول هو فالدايخل يقو م على ديخلت سوف ؟
أن وهههو الههترتيب هههذا مثههل فههي الثههاني القول إلى " يشير عليها الدايخلة
فهنهها معههروف هههو كما القولين أحد وهذا ، لهم يخلقنا أنا يروا وألم التقدير
الهمهز ة أن والواقهع الهمهز ة علهى دايخلهة الهواو جعهل الله رحمه المؤلف
المسههألة فههي أن يههرى اللههه رحمههه لكنه الواو على دايخلة الترتيب حسب
لا لا تقديم  يروا وألم وأصله الصل في الهمز ة على دايخلة الواو وأن وتأيخير
) أي) أيغغدينا عمرلغغت (( مما النههاس جملههة ) فههي) لهم خرلقنا (( أنا
دا معين ول شريك بل عملناه (( أنغغا والغنههم والبقر البل ) هي) (( أنعام
لا العههد م من لهم أوجدنا ) أيز) لهم خرلقنا وتعههالى سههبحانه واللههه أنعامهه

إلههى الخلههق وإضههافة وتعههالى سههبحانه اللههه إل يخههالق ل بههالخلق مختههص
بالنسبة الضافة سبيل على ليس يخلق للمخلوق يكون أن يعني المخلوق
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المخلههوق يخلهق ، عههد م مهن إيجهاد يخلهق للشهياء اللههه يخلههق لن الله إلى
إلى وصف أو حال إلى حال من تغيير يخلق ولكنه إيجاد يخلق ليس للشياء
لا الخشبة نجرت إذا وصف لا يخلقتها فقد باب هههذه أوجههدت أنههت هل لكن باب

الخلههق مههن نههوع وهههذا معينههة هيئة إلى سيرتها لكن ل الجواب ؟ الخشبة
لههم أنهههم مههع يخلقتم ما ؟ إيش : أحيوا القيامة يو م للمصورين يقال ولهذا

فههالخلق حههال إلههى حههال مههن ونقلوا غيروا لكن عد م من الصور ة يوجدوا
هههو فمهها المخلوق من يكون الذي الخلق أما اليجاد يخلق هو بالله الخاص

وإل للملههك هنهها ) الل م) لهغغم خرلقنغغا (( أنغغا ، فقههط وتحويههل تغييههر إل
. نعم ؟ للستحقاق

...:  الطالب
، نفسههها اليههة في سيأتي كما للملك تكون أن ويصح : للستحقاق الشيخ

دا أيغدينا من عمرلت (( مما وليههس نعههم مههن عملنهها ممهها ) أي) أنعامغ
ذلههك أراد كههان لههو بيههده النعا م هذه يخلق وتعالى سبحانه الله أن المعنى
قههال كمهها بأيههدينا عملنهها : ممها لقههال كههذلك الواقههع وكان وتعالى سبحانه

مك ممغا ((:  إبليس يخاطب آد م في تعالى معغ من نن مم مد مأ سج نسغ ممغا مت ست غل نقغ مرل مخ
ري مد مي اليههد به المخلوق وجعل نفسه إلى الخلق أضاف فهنا]^75)[ص:) غب

تعههالى كقوله ) فهو) أيدينا عمرلت (( ما اليد إلى العمل فأضاف هنا أما
اليههد إلههى الفعل فيه يضاف مما أشبهها ) وما) أيديكم كسبت (( بما: 

والمههراد يههديه إلههى العمههل تعههالى اللههه أضاف هنا كذلك النسان والمراد
أيدينا عمرلت (( مما:  قال وهنا نعم عملنا مما أي نفسه المراد ؟ إيش

تعههالى للهه هههل ، ل الجواب ؟ يد من أكثر له وجل عز الله فهل ) بالجمع)
اثنتان يدان إل له ليس يدين من أكثر لله ليس ل الجواب ؟ يدين من أكثر

إذا المثنههى فههي الفصههح لن المناسههبة أجههل مههن جمههع ؟ هنا جمع فلماذا
نن:  تعالى قوله إلى تر ألم الجمع فيه الفصح جمع إلى أضيف غإ مبا ((  ستو مت

ملى غه غإ ررل ند  ال مق نت مف مغ مما مص سك سب سرلو للنسهان ليهس أنهه مع]^4)[التحريم:) سق
للجمههع المفيههد الضههمير إلههى أضههافه لما فهنا واحد قلب إل للنسان ليس
لا الجمع ناسب شك بل للتعظيم وهنا فلهههذا للتعظيم أبلغ الجمع فإن وأيض

لا جمعت جمهوع فهههي وجههل عهز اللههه إل يحصههيها ل النعا م هذه فإن وأيض
لكههل لن يخههاص فعههل إلههى ؟ ل وإل فعل إلى تحتاج منها واحد ة كل كثير ة
لا فجمع يخاص يخلق واحد ة النعهها م هههذه هههو الههذي المعمههول باعتبههار أيضهه
وجههل عههز للههه اليههد إثبههات تفيههد أنها شك ل الية هذه حال كل على طيب

أن تفيد ل ، الجمع وجوه من علمتم بما يدين من أكثر له أن تفيد ل ولكنها
الههدليل هههو ما قائل قال فإذا الجمع وجه من علمتم بما يدين من أكثر لله

بهمهها تمههدح تعههالى اللههه أن الدليل قلنا ؟ اثنتان يدان إل لله ليس أنه على
لقتضاء لذكره ذلك من أكثر له كان ولو والرزق والعطاء المدح مقا م في

غت:  تعالى الله قال إياه المقا م مل مقا مو سد ((  سهو مي نل سد  ا غه مي ررل رة  ال مل سرلو نغ نت مم ررلغغ سغ
نم غه غدي ني سنو ا مأ غع سل مما مو سلو ا غب نل مقا سه مب مد ا غن مي متا مط سسو نب سق مم غف مف سين نيغغ سء مك مشغغا مي
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شههك بل لنههه أيديه : بل لقال ثنتين من أكثر له كان ولو]^64)[المائد ة:)
عههز الخههالق أمهها المخلههوق باعتبههار وهههذا العطاء كثر اليدي كثرت ..كلما
أهههل إل عليههه ما هذا اثنتان يداه إل له وليس يعد ول ينفذ ل فعطاؤه وجل

. نعم السنة والجماعة
...:  الطالب
 ؟ : كيف الشيخ

...:  الطالب
ثبههت العربيههة اللغة بمقتضى عليه ويدل يقتضيه اللفظ كان إذا...:  الشيخ

. بالقرآن
...:  الطالب
لههو شك ل نقص صفة والسل م الصل ة عليه للرسول بالنسبة : هي الشيخ

لا كان لا هذا لكان شاعر لا يكن لم وإن نقص لما لكن الشعر لذات لذاته نقص
لكههن هههي حيههث من نقص وصف المية أن كما الشبهات من عليه يترتب

اللههه مههدحه ولهههذا كمال صفة هي والسل م الصل ة عليه النبي باعتبار هذا
لل يكههون قههد ) فالشههيء)  المي ((  النبي:  لقههوله بههذلك باعتبههار كمهها

الا شههيء إلى إضافته الصههل ة عليههه والنههبي لشههيء إضههافته باعتبههار ونقصهه
ل الحكمههة منههه الههذي  فهههذا) لحكمغة  الشعر من ( إن:  قال والسل م

. نعم كمال أنه شك
...:  الطالب
أشرف النعا م لكانت بذلك قلنا لو أنه المحذور ، محذور فيه : نعم الشيخ

. نعم النبياء من
...) ) مبين وقرآن ذكر إل هو (( إن:  الطالب
. أي : إيش الشيخ

. : السنة الطالب
. السنة : أي الشيخ

...:  الطالب
قههول عههن يقولههوا ولههم شههعر القههرآن : إن قههالوا المشركين : لن الشيخ

: هههذا وقههال قههولهم اللههه فأبطههل شعر أنه والسل م الصل ة عليه الرسول
القههرآن وفههي ، ذكههر إل هههو مهها علمه الرسول وأن شعر إنه تقولون الذي
رنا بالههذكر تعههالى الله وصف من كثير غإ سن ((  نح منغغا من نل رز مر من نك كذ رنغغا  الغغ غإ سه مو ملغغ

من سظو غف محا  .]^9)[الحجر:) مل
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